VIN: WBA2C110X0V518198

www.zkontrolujsiauto.cz

Výpis z historie vozidla
Informace o kuponu AUTOTRACER
Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

1550299672

Datum aktivace kuponu:

09. 03. 2022 18:17:38

Platnost do:

08. 04. 2022 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání
systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování
bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle
VIN

WBA2C110X0V518198



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 2

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Objem
1995 ccm

Datum výroby
08. 05. 2015

 VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!

2. Kontrola najetých kilometrů
Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu
tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.
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Výpis záznamů tachometru
Datum

Stav tachometru

05/2015

0 km

06/2018

93 000 km

12/2018

93 000 km

Poznámka
Rok výroby/1. registrace

3. Kontrola poškození
Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození
prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 1
Datum

06/2018

Země

Německo

Kalkulace nákladů na opravu

463 EUR

Druh události

Oprava

Evidovaná místa poškození

Zadní čelo

4. Záznamy servisních úkonů
V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy).
Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu
Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data
výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla
Datum výroby dle výrobce

08. 05. 2015

První registrace

Není k dispozici

První registrace v ČR

Není k dispozici

Vyrobeno pro trh

Není k dispozici

Strana řízení

Levostranné

Stáří vozidla: 6 let 11 měsíců

6. Kontrola odcizení
Není evidováno jako odcizené
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v aktuálně dostupných databázích
Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj

Ke dni 09. 03. 2022

Česko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Slovensko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Maďarsko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Rumunsko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Slovinsko - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Ukrajina - Policie

NE - není evidováno jako odcizené

Kanada - Databáze pojišťoven

NE - není evidováno jako odcizené

Švédsko - Databáze pojišťoven

NE - není evidováno jako odcizené

EU - soukromé databáze*

NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi
Nebylo provozováno jako taxi
V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování
Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností.
Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země

Ke dni: 07. 04. 2022

Česko

NE - není evidováno

9. Ocenění vozidla
Ocenění vozidla nebylo provedeno. Ocenění lze provést po dobu platnosti kuponu zadáním údajů o vozidle (datum 1. registrace a aktuální stav
tachometru) na webových stránkách www.zkontrolujsiauto.cz.

10. Seznam výbavy dle výrobce
V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a
popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.
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Identifikace vozidla
Id Značky

4

Značka

BMW

Kód modelu

2C11

Označení modelu

218D (EUR)

Datum výroby

8. 5. 2015

Barva

FLAMENCOROT BRILLANTEFFEKT METALLIC (C06)

Kód barvy

C06

Vybavení

STOFF GRID ANTHRAZIT (EGAT)

Kód vybavení

EGAT

Kód motoru

B47U

Objem (l)

2,00

V ý k o n (kW)

110

Série

F45 ()

SérieE

2

Karosérie

218D (EUR)

Pohon

FRONT

Řízení

LL

Převodovka

MECH

Řazení

MAN

Počet dveří

5

Kód řízení

LHD

Soupis výbavy vozidla
Jazyková verze německy
Kilometrový tachometr
oxid-silber matný Akzent černý vys.lesk
PERFORMANCE CONTROL
Active Guard
Aktivní ochrana chodců
Area-Code 2 pro DVD
Automatická klimatizace
BMW kolo z leh. sl. turbín. design 472
BMW Service inclusive
CO2 rozsah
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Soupis výbavy vozidla
Deaktivace airbagu spolujezdce
Dešťový senzor
Dokumentace k vozidlu německy
Indikace tlaku pneumatik
Inteligentní nouzové volání
Loketní opěrka přední
Media
Mlhový světlomet
Modell Advantage
Multifunkce pro volant
Navigation Plus
Odkládací paket
Odpadnutí modelový tah písma
OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS
Ochrana vnějšího potahu
Parkovací zařízení
Parkovací zařízení (PDC)
Provedení Německo/Rakousko
Přídavné zásuvky 12 V
Přídavný rozsah podle EU
Rohožky velur
Servořízení-Servotronic
Sport-kožený volant airbag
Tažné zařízení odnímatelné
TELESERVICES
Výběr vozidel centrál. objednací proces
Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Výstražný trojúhelník a spojovací taška
Zobrazení přístrojů na čelním skle

11. Svolávací akce
K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce
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Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí.
V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

12. Kontrola barvy vozidla
Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na
Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla
Barva dle výrobce vozidla

FLAMENCOROT BRILLANTEFFEKT METALLIC (C06) - kód C06

Barva při první registraci v ČR / SR

Není k dispozici

13. Kontrola zabezpečení vozidla
Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano,
sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

09. 03. 2022

Značení skel

NE

14. Fotky a Inzerce
Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerci a inzertní fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů
ověřovaného vozidla.

Číslo inzerce 1/1

Inzerce

Datum pořízení inzerátu

08. 12. 2018

Inzerovaný nájezd

92 900 km

Inzerovaná cena

14 630 EUR

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery
provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.
Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.
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DÁRKOVÝ POUKAZ NA EUROVIN OCIS

SE SLEVOU 50%
Určeno pro zákazníky systému AUTOTRACER (verze Výpis)
Bezpečnostní značení oken a registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS
Identifikační číslo vozidla – VIN (výrobní číslo karoserie – vyplňte podle Technického průkazu vozidla)

OBJEDNATEL - kontaktní adresa
Příjmení, jméno / firma:

……………………………………………………………………….

Ulice:

……………………………………………………………………………………………….

PSČ:

……………………

Obec: ………………………………………………

Telefon: …………………………………………………
Datum: …………………………………

Podpis objednatele: …………………………….

Tento vyplněný a potvrzený poukaz, který je ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU, odešlete
e-mailem na adresu: objednavky@cebia.cz,
nebo faxem na číslo: 222 207 107,
nebo poštou na adresu: Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4.
……………………………………………………………………………………………………………
Po přijetí této Vaší objednávky dodá Cebia, spol. s r.o., do 1 týdne na výše uvedenou adresu
kompletní sadu pro zabezpečení vozidla. Zásilku obdržíte formou dobírky.
V zásilce obdržíte: sadu šablon s výše uvedeným VIN vozidla, KLIENTSKÝ KUPON Cebia
pro bezplatné provedení služby a seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia na území ČR.
Samotné značení šesti oken, včetně registrace údajů o vozidle do Systému OCIS, Vám bude
bezplatně provedeno v kterémkoli Vámi zvoleném Autorizovaném Pracovišti Cebia.
Kompletní sadu pro bezpečnostní značení oken automobilu obdržíte dobírkou
za 1700,- Kč

za 850,- Kč + balné a dopravné 121,- Kč.
Zpracování osobních údajů:
Cebia, spol. s r.o. (dále jen Cebia) poskytuje produkty a služby, které neustále přizpůsobuje potřebám motoristické veřejnosti, a
současně v maximální míře respektuje soukromí svých zákazníků. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a
zasíláním obchodních sdělení poskytuje Cebia možnost nabízet produkty a služby šité na míru. Souhlas je udělován ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Podpisem této Objednávky vlastník vozidla uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti Cebia, jakožto správci osobních
údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala, a to i automatizovaně, poskytnuté osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních
potřeb a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a sdělení, a to v tištěné podobě i elektronickými prostředky. Osobní údaje,
které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonní a e-mailové
kontakty. Pro účel plnění povinností Cebia vyplývajících z registrace vozidla v Systému OCIS budou vedle uvedených osobních
údajů zpracovávány i údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, RZ a údaje o vozidle.
Tento souhlas uděluje vlastník vozidla dobrovolně a je možné ho kdykoliv odvolat, a to způsobem uvedeným v jednotlivých
obchodních sděleních nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Cebia. Vlastník vozidla bere na vědomí, že i bez udělení
tohoto souhlasu svědčí společnosti Cebia právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po
dobu registrace vozidla v Systému OCIS, a to do doby než s tímto vlastník vozidla vyjádří nesouhlas.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů v Cebia jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí a
osobních údajů. Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na stránkách www.cebia.cz.

Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207, Fax: 222 207 107, HelpDesk OCIS: 222 207 222,
www.cebia.cz, e-mail: cebia@cebia.cz

